
 

 

 

CHALLENGE: MAAK EEN BORSTBEELD VAN 
JEZELF ALS ROMEINSE OF GRIEKSE GOD 
Groep 5-8 
 

MATERIALEN  
- Basishoofd (30 stuks)  
- Blokjes met pin  
- Foam wit  
- Rol stevig stof  
- Oude t-shirts (door kinderen zelf mee laten nemen) 
- Paverpol of powertex 
- Tape  
- Vulmateriaal voor torso en foamclay 
- Plastic zakjes  
- Lijm voor foam  
- Kippengaas  
- handschoenen 

 

GEREEDSCHAP  
- kniptang / buigtang 
- plastic bakjes  
- nietmachine 

 

INSPIRATIE  
 
Een buste of borstbeeld is een beeld van alleen het hoofd, de borst en schouders. Een soort portret in 3d.  
Bustes beelden daarom vrijwel altijd bestaande of historische personen af. 
Als kunstvorm stamt de buste uit de Egyptische en later Griekse tijd. De functie daar was precies hetzelfde als 
nu, zij het dat men toen streefde naar een geïdealiseerd beeld van de afgebeelde persoon, waardoor de 
gelijkenis vaak enigszins te wensen over liet. Het werd ongeveer zo gebruikt als men nu een staatsieportret van 
een koningin of prins maakt, zodat men in het rijk een beeld had van de heerser. Hierbij maakte 
de beeldhouwer gebruik van een geboetseerd model in gips, klei of was, dat dan ofwel werd afgegoten 



 

 

 

in metaal, meestal brons, of werd uitgevoerd in steen, meestal marmer, met behulp van 
een punteerapparaat of een ander meetgereedschap. 
 
In het Romeinse imperium zijn veel portretten, bustes, standbeelden, beeldengroepen en torso's gemaakt, 
waaronder kopieën van Griekse beelden. Net als de oude Grieken gebruikten de Romeinen zowel brons als 
marmer. En hoewel er overeenkomsten zijn tussen de Romeinse beeldhouwkunst en de Griekse, zijn er ook 
verschillen. In de klassieke Griekse kunst (voor het Hellenisme) werd de mens geïdealiseerd weergegeven, 
terwijl de Romeinen streefden naar realisme. Voor de Grieken hadden de beelden vooral een godsdienstige 
betekenis, de Romeinen gebruikten beelden daarnaast ook ter decoratie van hun woning. 
 
Griekse beelden van brons werden door de Romeinen in marmer gekopieerd. Soms met een kleine aanpassing 
of toevoeging, bijvoorbeeld met een extra steunpunt tegen het been van het marmeren beeld om het stabieler 
te maken. 
realistische portretten 
 
De portretbuste is een Romeinse vinding. Een stimulans voor portretkunst was het ius imaginum, het recht van 
de Romeinse aristocratie om thuis portretten van hun voorouders te bewaren. Deze portretten waren 
oorspronkelijk dodenmaskers, in was gemaakt, die later in brons en marmer werden gekopieerd. Zulke maskers 
en bustes hadden thuis een ereplaats en werden tijdens ceremonies vereerd of in processies meegedragen. Dit 
was gebaseerd op het geloof dat met een gelijkende afbeelding van het gezicht, ook de ziel wordt bewaard, een 
overtuiging die men ook al in het oude Egypte had. 
 
Romeinse portretten laten de werkelijkheid zien, de beeldhouwer maakte het portret niet mooier dan het was. 
Ook keizers en generaals werden afgebeeld met ongenadig realisme, het zogenaamde verisme. Mannen 
werden vaker afgebeeld dan vrouwen, hoewel ook vrouwenportretten met geraffineerde weergave van kapsels 
bewaard zijn.  

 



 

 

 

 
Filmpje over vormentaal van Grieken en Romeinen: https://youtu.be/zwNrTOFjv5I 
 
Bijlagen: 

• Powerpoint over Romeinen  
• Foto’s /voorbeelden  
 

ACTIE  
 
We gaan een borstbeeld maken van jezelf als Griek of Romein.  
Hoe zagen borstbeelden er in de tijd uit? Bekijk samen de voorbeelden.  
 

Stap 1: zet het piepschuim hoofd op het houten blok met pin. Niet te hard duwen op t hoofd anders breekt 
het.  
Bekijk jezelf goed in de spiegel en kijk hoe je je hoofd meer op jezelf kan laten lijken. Gebruik stukjes stof, 
piepschuim of foam clay om je hoofd aan te passen.  
 

Voorbeeld hoe plak je foam clay op piepschuim:  https://youtu.be/pe0yUM6_zRw 
 
Gebruik je stof om je hoofd aan te passen? Werk dan met powertex.  
 

Stap 2: Je hebt nu een hoofd op een blokje met pin. Tijd om de buste te gaan maken. Dit kan met karton en 
tape, met kippengaas en stof/powertex. Je kunt schouders maken met zakjes met vulmateriaal die je aan je 
buste tapet. Daarna afwerken met stof en powertex.  
 

Stap 3: Nu mist je borstbeeld nog haar. Hoe zag het haar van de Grieken en Romeinen eruit? Bekijk de 
voorbeelden ter inspiratie. Waar kun je de haren van maken? Gebruik Foam of vulmateriaal om haren te maken.  
Of weet je zelf nog een creatievere oplossing?  
Instructie filmpjes voor foam pruiken/haar: https://follyfoam.com/nl/instructies 
 

Stap 4: finishing touch! Lijkt je borstbeeld al of wil je er nog details aan toevoegen? Of misschien iets 
toevoegen met verf of stiften?  



 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing Powertex 
Bewaar Powertex op kamertemperatuur of zet deze een dag van tevoren bij een warmtebron (of even in de 
zon). Powertex heeft een AP seal wat betekent dat ook kinderen er op een veilige manier mee kunnen werken.  
 
1. De fles Powertex goed schudden voor gebruik. giet een gedeelte uit in een plastic bakje.  
2. Knip een stuk T-shirt of een andere natuurlijke stof, in stroken (bij voorkeur niet synthetisch)  
3. Dompel de stof onder in de gewenste Powertex kleur.  
4. Wring de stof goed uit en wrijf de laatste droog gebleven stukjes verder in.  
5. Wikkel de stroken rond je borstbeeld.  
7. Laat drogen  
  
Powertex is een thermoplast en zal altijd gevoelig blijven aan temperatuur schommelingen. Bij warm weer 
wordt het zachter en bij koud weer wordt het weer hard. Eens uitgehard weerstaat Powertex temperaturen van 
-83 °C. De droogtijd van Powertex is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, hoe warmer, hoe sneller het 
uithard. De vochtigheidsgraad heeft ook invloed op het droogproces en het soepeler worden van de uitgeharde 
Powertex. Door de hitte in de zon kan de piepschuim plots in elkaar klappen.  
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